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1. PÔSTNA NEDEĽA

Popolcová streda trocha ináč

tlač, kopírovanie, väzba

1. Hnutie na pomoc rozvedeným
kresťanom oznamuje, že pravidelné
mesačné stretnutie sa uskutoční v utorok 20.2.2018 v Katolíckom kruhu o
17.00 hod. Téma: Pozícia rozvedených

18. FEBRUÁR 2018

lacné tonery a cartridge

3. Svätý Otec František stanovil 23.
február 2018, piatok po prvej pôstnej
nedeli, ako deň modlitieb a pôstu za
pokoj vo svete vzhľadom na tragické
pretrvávanie konfliktných situácií v
rozličných častiach sveta, osobitne v
Konžskej demokratickej republike a
Južnom Sudáne. Je túžbou Svätého
Otca, aby sa celá Cirkev zapojila do
tohto Dňa modlitby.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Prešove

predaj a servis tlačiarní

2. P18. Prosíme o modlitbu za projekt
P18, Celoslovenské stretnutie mládeže
v Prešove. Ide o náročný projekt, ktorý
si vyžaduje podporu cez modlitbu.

2018
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efekt biologických procesov, ako
už začínajú niektorí hovoriť. Alebo
stačí zahrať peknú grimasu, mať
falošný úsmev, povedať, že sa mám
super a tak sa dá zakryť, že to tak nie
je. Zakryť, že sa trápime vo vnútri,
že mám neusporiadané veci so sebou, s inými, ale aj s Bohom, sa dá.
Len nedá sa to urobiť sám pred sebou. Ten červík nám nedá pokoj. A
tak je tu požehnaný pôstny čas. Čas
pre seba a svoje svedomie, čas pre
svoje otázky a hľadanie odpovede.
Možno tak po mojom to poviem.
Aj Ježiš Kristus ten čas potreboval.
Sám v tichu púšte rieši svoje bytosné otázky: čo ďalej, čo ho čaká, kam
to smeruje, ako to skončí. V ľudskej
rovine sa mu otvárala jeho duša,
jeho svedomie. Hľadal odpovede a
uistenia, že to všetko má a ešte viac
bude mať zmysel. Čas pôstu (40 dní)
ho nezlomil, no posilnil. Oslabil na
tele, ale získal silu do duše, do vnútra, do svedomia. Obohatil o nájdenie zmyslu všetkého a pokoja duše.
Čo takto prežiť čas, ktorý sme začali
Popolcovou stredou? Neverím
tomu, že by bol niekto na svete,
kto nemá žiaden problém schovaný
tam niekde v duši a vo svedomí.
Využijeme ho? Pred sebou sa
neschováš, seba musíš nájsť. Nájsť
viac v duši a vo svedomí ako v tele.
Požehnaný čas všetkým.

Infolist

a znova civilne zosobášených katolíkov
po poslednej synode o rodine. (Podajú
sa informácie aj o manželskej odluke
a žiadostiach o vyhlásenie neplatnosti
manželstva.) Stretnutiu bude predsedať
Mons. JCDr. Peter Holec - súdny vikár
Metropolitného tribunálu v Košiciach
so svojimi spolupracovníkmi: sudca
JCDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD. obhajca
zväzku JCDr. Marek Ondrej, advokát
Rímskej Roty, sudca Doc.JCDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD., notárka ThDr.
Zuzana Petkačová.

Návšteva Konkatedrály sv.
Mikuláša na našom námestí v deň,
ktorý voláme Popolcová streda, by
nás uistila o skutočnosti, že ľudia
pôst, ktorý práve týmto dňom v Rímskokatolíckej cirkvi začína a bude
trvať 40 dní, berú smrteľné vážne.
Hlava na hlave, desiatka kňazov
udeľuje po Evanjeliu popolec, maže
čelá popolom z bahniatok, ktoré
boli požehnané pred rokom na
Kvetnú nedeľu a spálené práve v
tomto období, aby mohli byť matériou spolu so slovami: „Kajajte sa a
verte evanjeliu“, alebo „Prach si a
v prach sa obrátiš!“ Áno, hlava na
hlave. Zvykne sa hovoriť, že popolec
je ôsma sviatosť (máme ich sedem),
lebo vtedy sa v kostole objavia aj
ľudia, ktorí tam počas roka veľmi nemusia. Je to úprimné, je to formálne,
má to zmysel? To vie iba On, ja to
nechcem súdiť.
Telo ako fetiš
V móde sú dnes welness pobyty, všelijaké omladzovacie kúry,
či túry, fit diéty, botoxy. Koľko času
venujeme svojmu telu? Možno preto,
že chceme vyzerať lepšie na pláži,

možno preto, že chceme počuť, že
dobre vyzeráme, nestarneme, nepriberáme. Mordujeme svoje telá vo
fit centrách, často nielen mladí, ale
aj chlapi a ženy okolo päťdesiatky.
Hovoríme, že je to zdravé, lebo často
máme sedavé zamestnanie. Už nepracujeme v záhrade, nehýbeme sa,
nechodíme pešo, nerúbeme drevo,
nevieme, čo je to ísť pásť kravy
na lúku a prejsť niekoľko kilometrov. Nepotíme sa pri robote, ale pri
činkách a stacionárnych strojoch.
Čo všetko robíme pre telo? Nič proti
tomu, občas som aj ja v tejto kategórii. Ale, všetko má svoje ale, lebo
človek má aj dušu.
Duša ako problém
Človek je psychosomatický
tvor, teda tvor, ktorý má okrem tela
aj dušu. Veľký Ján Patočka napísal
krásny spis s názvom Péče o duši
a tým jasne povedal: Človek má aj
dušu. Starať sa o ňu je minimálne
také vážne ako starať sa o telo. A
tam niekde v našej duši je priestor,
voláme ho svedomie, Poliaci hovoria
sumienie, tomistická filozofia hovorí
o consciencia.
Povieme si, že svedomie nevidno,
svedomie neexistuje, svedomie je len

Najbližšie krížové cesty - Konkatedrála sv. Mikuláša
18.2. 1. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Birmovanci (diakon + M. Stachová)

23.2. piatok

17:15 hod.

Rozdávatelia konkatedrály (diakon)

25.2. 2. pôstna nedeľa

14:15 hod.

Mládež a birmovanci (p.k. Telvák a D.
Wieleková)
Milodar na vydávanie Infolistu: 0.10 €

Deň

Bohoslužby - Konkatedrála sv. Mikuláša
Liturgický kalendár

Čas

Úmysly sv. omší

5:45 ZBP Anna - 79 r. života

Po.
19. 2.

6:15 ZBP Veronika

Pondelok po 1. pôstnej nedeli

7:00

+ Ľudmila - pohrebná

12:00 ZBP Jarka s rod.
18:00 + Ján, Justína
5:45 + Erika
6:15 ZBP Veronika

Ut.
20. 2.

7:00

Utorok po 1. pôstnej nedeli

+ Bartolomej - pohrebná

12:00 ZBP Vojtech, Renáta, Jozef, Ján,
Emma, Andrea
18:00 + Marián (darcovia vianočného stromu)
5:45 ZBP pre Gabrielu s rod.
6:15 ZBP sr. Maristella

Str.
21. 2.

Streda po 1. pôstnej nedeli

7:00

+ Mikuláš - pohrebná

12:00 + Ján, Anna, Mária, Otília, Jozef,
František, Vladimír
18:00 + Iveta
5:45 ZBP pre rod. Pošiváková, Salanciová

Štvrtok po 1. pôstnej nedeli
Št.
22. 2.

6:15 + Ján - 1. výročie

Katedra sv. Petra, apoštola

7:00 + Marta - pohrebná

(Sviatok)
Adorácia po večernej sv. omši.

12:00 + Vendelín, Marta, Magdaléna
18:00 + Pavel, Jozef, Helena
5:45 + Michal

Pia.
23. 2.

Piatok po 1. pôstnej nedeli
Krížová cesta 17.15

6:15 + Jozef, Martin - kňaz
7:00 + Alžbeta - pohrebná
12:00 ZBP Ivana (ž), Kamil, Oxana, Kamil,
Kristína
18:00 + Rudolf

So.
24. 2.

5:45 ZBP Simona

Sobota po 1. pôstnej nedeli

6:15 + Andrej, Mária
18:00 + Bruno - 20. výročie

2. PÔSTNA NEDEĽA
Ne.
25. 2.

Infolist

Infolist

5.45 (+ Pavol, Helena, Ján), 6.30 (ZBP pre Janku), 7.45, 10.00 (+ Júlia, Anna, Imrich),
11.30 (ZBP a dary Ducha Sv. Simon - 18 r. života), 15.00 (+ Milan), 18.00 (+ Milan, Božena,
Mária); Cemjata 10.15

Stránkové hodiny v kancelárii Po., Str., Pia.*: 10:00 hod. - 11:30 hod., 16:00 - 17:30 hod.,*Pia. do 17:00 hod. Ut., Štv.: 16:00 hod. - 17:30 hod.
Legenda: †: zosnulý/á/ ZBP: zdravie a Božie požehnanie, DS - Duch Svätý
Sviatosť zmierenia v konkatedrále sa vysluhuje takto: Po - Pia: ráno 5:45 – 6:55 hod.; obed: 9:55 - 11:55 hod.; večer 17:30 – 17:55 hod.
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1. Milodary
na
kostol: 8. V sobotu 24.2.2018 o 15.00
bohuznáma 10 € bohuznáma
hod. bude v našej konkatedrále
Marta 50 €; na organ:
kňazská vysviacka a v nedeľu
bohuznáma Anna s rod. 50 €,
25.2.2018 o 10.00 hod. budú
bohuznáma 300 €, p. Mária s
v našej farnosti primície dp.
rod. 100 €, Ing Stanislav Goban
Štefana Žarnaya. Srdečne vás v
s rod. 100 €, bohuznámy 100 €.
mene novokňaza i jeho rodiny
2. Dnes (18. 2.) je tradičná zbierka
na charitu. Pán Boh zaplať!
pozývame na tieto slávnosti.
3. NAJBLIŽŠIA
PÔSTNA 9. Srdečne pozývame všetkých
KÁZEŇ: 25. 2. 2018 - 2.
ctiteľov Božieho milosrdenstva,
pôstna nedeľa - Boh je krása
zvlášť členov a dobrovoľníkov
(P. Juraj OFM).
zo združenia Faustínum, na
trojdňové duchovné cvičenia
4. Nakoľko v mesiaci február
do
Sanktuária
Božieho
si pripomíname Svetový deň
milosrdenstva v Krakove
chorých, pozývame vás na svätú
od 2. - 4.3.2018. Exercície na
omšu spojenú s adoráciou a s
tému: Stretnúť sa s milosrdným
modlitbami za ťažko chorých
Ježišom vedie vdp. Artur
a zomierajúcich dňa 22.2.2018
Ciepielski a sr. M. Clareta
- vo štvrtok o 18.00 hod. v
Fečová KMBM. Začiatok je o
Konkatedrále sv. Mikuláša.
15.00 hod. a záver v nedeľu po
Pozývame vás pripojiť sa k
obede. Prihlasovanie: Na tel. č.
zdravotníkom a dobrovoľníkom,
0948 117 886 alebo e-mailom:
ktorí budú prosiť za chorých a
k o s ice@milos r den s tv o .s k .
zomierajúcich, za ich rodiny a za
Cena: 50,- € (zahŕňa ubytovanie
všetkých, ktorí sa o nich starajú.
a stravu). Doprava: vlastná. Ak
5. Pozývame vás na prednášku:
by ste mali problém s dopravou,
Význam raného detstva pre
kontaktujte, prosím, uvedené
duševné
zdravie.
Korene
tel. číslo.
problémov a riešenia (s
10.
Pomoc pri oprave a záchrane
osobitným
zameraním
na
svätomikulšskeho
organa
prenatálny vývin dieťaťa) v
piatok 23.2.2018 v čase 16.00
v Konkatedrále v Prešove.
– 17.15 hod. v Konkatedrále
Môžete pomôcť aj tak, že budete
sv. Mikuláša na Hlavnej ulici v
hlasovať, alebo venujete 2% z
Prešove. Vstupné: dobrovoľné.
daní. Výhoda: Nič vás to nestojí,
Prednášajúci: prof. MUDr.
len trochu vášho času, lebo sms
Jozef Mikloško, PhD., pediater,
je zdarma, a z daní, ktoré by išli
profesor sociálnej práce.
aj tak niekde inde. Klikni na
6. Na veľkonočný dar pre
www.nadaciavub.skú/poklady/ chudobných môžete prispieť
Chcem hlasovať – Prešov – vlož
aj vhodením milodaru do
svoje mobilné číslo - zadaj kód označených pokladničiek v
potvrď (je to úplne jednoduché).
konkatedrále.
V Infoliste je tlačivo na dane, ak
7. Všimnite si rozpis pôstnych
to nevieš urobiť, pomôžeme ti
kázní, ktoré povedú otcovia
na farskom úrade, posuň toto
františkáni ako aj krížových
tlačivo aj tým, o ktorých vieš,
ciest na nástenkách.
že môžu pomocť... S vďakou za
celú farnosť ostáva: dekan.

